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6.5.1

BEVEZETÉS

A globalizált ipari termelés olyan negatív hatásokat okoz, amelyek számos szabályozási
megközelítés és nemzetközi környezetvédelmi megállapodás megfogalmazását
eredményezik a fenntarthatóság építéséről. Számos magán- vagy állami szereplő hoz létre
fenntartható/energetikai tanúsítási rendszereket a fenntarthatósági teljesítményre
vonatkozó szabványok megállapítása és betartatása érdekében. Ezeket az előírásokat a
kormányok folyamatosan hozták létre, és az építőipari ágazat egyre több érdekeltje fogadta
el/hajtotta végre. Ezeket világszerte használják az épületek energetikai minősítési
pontszámának
meghatározására
szolgáló
mechanizmusként.
Az
épületek
energiateljesítménye azonban csak egy részét képezi a fenntartható politikai célkitűzések
elérését célzó átfogó csomagnak. Ráadásul a rendszerek alkalmazási köre a helyi
joghatóságok végrehajtási folyamatától és követelményeitől függően eltérő. Az épületek
tanúsítási rendszereinek fő célja, hogy hozzájáruljanak az építőipar által okozott
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentéséhez, és hogy a kulcsfontosságú döntéshozók
számára használható információkat nyújtsanak.
A Nemzetközi Energiahatékonysági Együttműködési Partnerség (IPEEC) egy önkéntes,
magas szintű nemzetközi fórum, amely az energiahatékonyság terén globális vezető
szerepet tölt be azáltal, hogy azonosítja és elősegíti az energiahatékonyságot
nagymértékben növelő politikák és programok kormányzati végrehajtását. Tagjai között
jelenleg a G20 csoport 17 gazdasága van, amelyek a globális energiafelhasználás több mint
80%-át és az üvegházhatású gázok (ÜHG) globális kibocsátásának több mint 80%-át
képviselik (OECD, 2015). Az IPEEC épületek energiahatékonyságával foglalkozó
munkacsoportját (BEET) 2013-ban hozták létre, hogy fokozza a többoldalú együttműködést
az épületek energiahatékonysága terén, különösen az alábbiak tekintetében:
●

Az épületek nemzeti energiahatékonysági minősítési rendszereinek kidolgozása és
végrehajtása.

●

A meglévő épületenergetikai minősítési rendszerek és eszközök azonosítása és
értékelése, amelyek lehetővé teszik az energiahatékonysági szakpolitikai
intézkedések hatékony végrehajtását.
A különböző végrehajtási mechanizmusok elemzése és a minősítési eszközök és
egyéb épületprogramok hatásainak értékelése.
Az energiahatékonysági szakpolitikai intézkedések hatékony végrehajtását
lehetővé tevő eszközök fejlesztésének fokozása.

●
●

A munkacsoport 2014-ben tette közzé az "Épületenergetikai minősítési rendszerek - a
kérdések és hatások értékelése" című jelentést. BuildingRating.org - az épületek
minősítésével, politikáival és programjaival kapcsolatos információk nemzetközi cseréje.
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Az Európai Unió (EU) tanúsítási rendszereinek fejlődése befolyásos információs eszközt
biztosít az épületek energetikai minősítésének számszerűsítéséhez. Az épületek
energiateljesítményéről szóló irányelv (EPBD) az EU egyik legfontosabb jogalkotási eszköze.
Ez az irányelv kulcsfontosságú dokumentum az épületek (új és meglévő) közel nulla
energiafelhasználású épületekké (NZEB) történő átalakításának folyamatában, amelyben az
energiateljesítményre vonatkozó tanúsítvány (EPC) fontos szerepet játszik. Az EPC kötelező
követelmény az EU tagállamaiban, és egy energiahatékonysági minősítési rendszert
tartalmaz. Minden tagállam saját megközelítéseket dolgozott ki a tanúsításra, de a fő cél
ugyanaz. A legtöbb tanúsítási rendszert világszerte a nemzeti zöldépítési tanácsok irányítják
és igazgatják. A World Green Building Council, World GBC, egy nemzetközi szervezet, amely
a zöld építés előmozdításával foglalkozik, és a világ 78 országában működő nemzeti zöld
építési tanácsok koalícióját alkotja.
A fenntarthatósághoz jobban kapcsolódó tanúsítási rendszerek további csoportja, az
úgynevezett "Building Sustainability Assessment Schemes" (BSAS). Ezek célja a
fenntarthatósági célok mérése, értékelése és megvalósítása az épületek életciklusa során. A
BSAS létrehozása a környezetvédelemre vonatkozó törekvések (az épület ökológiai
lábnyomának korlátozása) és a jobb beltéri levegőminőségi feltételek alapján határozza
meg a zöld és fenntartható épületek trendjeit. A fenntartható épület fogalma általában
társadalmi, gazdasági és kulturális mutatókkal is összefügg, valamint a környezettel való
kölcsönhatásokkal. Fontos, hogy megfelelően figyelembe vegyük és megértsük a helyi
éghajlati viszonyokat (mikroklíma), és harmóniában dolgozzunk velük. Az ilyen tanúsítási
rendszerek legfontosabb alapelvei - energia, környezet, ökológia és gazdaságosság. A BSAS
fő célja, hogy az építési projekt minden fázisában információkat gyűjtsön és jelentsen a
döntéshozatalhoz/meghatározáshoz. Ennek megfelelően összegyűjti a legfontosabb
érdekelt feleket, például mérnököket, építészeket, beruházókat, épülethasználókat és
másokat. A fenntarthatóság azonban nem csak a zöld és nagy teljesítményű épületekről
szól, hanem az egészséges közösségről, a minőségi életmódról, az alkalmazottak
termelékenységének javításáról és a környezetre gyakorolt általános negatív hatások
csökkentéséről is.
Világszerte számos különböző fenntarthatósági program/tanúsítási rendszer létezik,
amelyek különböző fontos zöld kritériumokat határoznak meg. Ezek jelentős szerepet
játszanak a tudatosság növelésében és a zöld épületek tervezésének népszerűsítésében. A
legtöbbjüket azonban kifejezetten annak az országnak vagy szövetségnek a helyi
építőiparára szabták, ahol kifejlesztették őket. Az új vagy felújított épületek tervezési
folyamatában érintett valamennyi érdekelt félnek tisztában kell lennie a rendelkezésre álló
tanúsítási programokkal, hogy versenyképes maradhasson a zöld ingatlanpiacon.

6.5.2

A TANÚSÍTÁSI RENDSZEREK HÁTTERE
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Az 1980-as évek második felétől kezdődött a különböző módszerek/rendszerek kidolgozása
a zöld épületek teljesítményének értékelésére. A fő cél az, hogy a fejlesztők és a tervezők a
nagy teljesítményű épületek tervezésére irányuló törekvéseikben eligazodjanak, és hogy az
épületek teljesítményét a lehető legobjektívebb módon mérjék és értékeljék. Ez azt jelenti,
hogy holisztikus megközelítést kell alkalmazni, amely az épületteljesítmény számos
szempontját figyelembe veszi (az építőanyagoktól kezdve a legközelebbi tömegközlekedési
állomás elérhetőségéig). A tanúsítási rendszerek önkéntes környezetvédelmi értékelési és
címkézési programokat jelentenek a ZÖLD ÉPÜLETEK számára. Ezek nem kötelező
rendszerek, ellentétben a nemzeti kódexekkel vagy szabványokkal, hanem a
fenntarthatóság meghatározó címkéi. Egyes állami szervezetek kötelezően meghatározott
tanúsítási rendszereket alkalmaznak épületeikre. Ezek elsősorban a fenntarthatóság vagy az
ökológia bizonyos presztízsét jelentik (az épület pénzügyi értékének növelése). Sokukat
magánszervezetek irányítják, ami kormányzati szinten érdekellentétet okoz. A holisztikus
megközelítést alkalmazó tanúsítási rendszerek nagyobb átfogó célt tűznek ki az épület
ökológiára és környezetre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Emellett az épületek típusától
és használatától függően különböző paraméterekre különböző kreditpontokat javasolnak.
Ezek a kreditek elsősorban a származási ország vagy az EU szabványain alapulnak, a
meghatározott szabványok minimumát kérik, és a rendszeren belüli magasabb helyezéseket
célozzák meg.
Három típusba sorolhatók:
●

●

●

Egyetlen tulajdonságra vonatkozó terméktanúsítványok - a termék teljesítményének
egyetlen fenntarthatósági szempontjára vagy minőségére összpontosítanak, mint
például az energiahatékonysági besorolás, a csökkentett vízfelhasználás vagy a
természeti erőforrások, például a fa fenntartható beszerzése.
Több attribútumot tartalmazó terméktanúsítványok - számos fenntartható
szempontot vizsgálnak; ezek köre eltérő lehet, de ezek a rendszerek a termék számos
jellemzőjét vizsgálják, például az életciklusköltségeket, a minőségellenőrzést és az
energiafelhasználást.
Több attribútummal rendelkező épületminősítések - ezek a rendszerek különböző
módon veszik figyelembe az olyan tényezőket, mint a környezet, a kibocsátás, a
toxicitás, a teljesítményhatékonyság, a víz- és energiafelhasználás stb., hogy holisztikus
minősítést hozzanak létre, amely túlmutat a projekt egyes összetevőinek összesítésén.

Építési előírások - minimálisan egészséges feltételek
Tanúsítási rendszerek - kivételes feltételek
TANÚSÍTÁSI RENDSZEREK ≠ ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOK
A tanúsítási rendszerek az épület típusától függően különböző célkitűzések, iránymutatások
és saját pontozási rendszerek alapján működnek. A fenntartható építkezés célcímkéjének
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sikeres eléréséhez nagyon fontos, hogy már a projekt korai szakaszában célokat
határozzunk meg.
A BÖLCSŐTŐL A SÍRIG vagy A BÖLCSŐTŐL A BÖLCSŐIG
Ezen értékelési rendszerek jelentős hátránya, hogy mindegyik egy-egy szervezet elképzelése
a zöld fenntartható épületről, és gyakran az idő és a pénzügyi korlátok miatt ezek az
értékelési rendszerek sok kívánnivalót hagynak maguk után. Például számos értékelési
rendszer az energiafogyasztás előrejelzéséhez az energiamodellezésre támaszkodik,
ahelyett, hogy tényleges energiaadatokat használna. Az eredmény esetenként az lehet,
hogy a tényleges energiafogyasztás sokkal magasabb, mint amit az energiamodell eredetileg
előre jelzett. Azzal indokolják, hogy nem dolgoznak az épületek valós energiafogyasztási
adataival, az adatok összegyűjtése időt vesz igénybe (általában legalább egy évet), és ennek
a folyamatnak a költségei jelentősek (Charles J. Kibert, 2016).
A legtöbb tanúsítási rendszerben az épületek minősítéséhez kulcsfontosságú
szabványkategóriák (energia, víz és beltéri környezetminőség) tartoznak. Az épületek
tanúsítási folyamatában azonban nincs egységes megközelítés, bár úgy tűnik, hogy az
építőanyagok életciklus-értékelésének (LCA) szükségességéről egyre inkább közelednek a
vélemények. Az értékelés elvégezhető helyi, regionális, nemzeti és globális léptékben, ahol
a különböző kulcsfontosságú jellemzők különböző értékekkel mérhetők (energia, sűrűség,
térfogat, elhelyezkedés, környezet, hulladékveszély, levegőminőség stb.). A helyi tanúsítási
rendszerek azonban akadályozhatják az áruk államok közötti szabad mozgását. Másfelől egy
sablon globális elfogadása figyelmen kívül hagyhatja a fenntarthatóság olyan alapvető
szempontjait, mint az éghajlat, a kultúra és a helyi energiaforrások.
A tanúsítási rendszerek főbb jellemzői:
●
●
●

Környezeti fenntarthatóság
környezeti hatás, erőforrások, biológiai sokféleség, újrahasznosítás, toxicitás
Gazdasági fenntarthatóság
életciklus-költségszámítás, területhasználat, értékállandóság
Társadalmi fenntarthatóság
biztonság, egészségügy, építészet, közlekedés, társadalmi felelősségvállalás

Az épülettanúsításnál fontos az idő. Egy olyan épület, amelyet életciklusa kezdetén nagy
teljesítményűnek minősítettek, végül rosszul teljesíthet, ha nincs folyamatos ellenőrzési és
értékelési program. Továbbá, ha a karbantartás, átalakítás és felújítás során az új és a
helyettesítő rendszerek nem felelnek meg az eredeti épület nagy teljesítményű
követelményeinek, kérdéses, hogy a létesítmény fenntartja-e a zöld minősítést. Ennek a
helyzetnek a kezelésére a különböző épületértékelési rendszerek rendelkeznek az épületek
teljesítményének időbeli időszakos értékelésére szolgáló, általában meglévő épületminősítő
eszközöknek nevezett eszközökkel (Charles J. Kibert, 2016).
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Az épületek tanúsítási rendszereit elsősorban a fenntartható, nagy teljesítményű épületek
népszerűsítése érdekében hozták létre, hogy növeljék a fenntartható ingatlanok iránti piaci
keresletet. Ezen túlmenően a tanúsítási rendszerek segíthetik a kormányokat az
energiasemlegességet célzó folyamatokban, a globális jegyzőkönyvekkel és
megállapodásokkal összhangban.

6.5.3

A TANÚSÍTÁSI RENDSZEREK ALAPELVEI

A különböző tanúsítási rendszereket a nemzeti és nemzetközi szabványok befolyásolták az
épületek vonatkozó szakterületein. A tanúsítási rendszerek közötti fő különbségeket a
különböző környezetvédelmi kategóriákon belül a környezeti és energetikai szempontoknak
adott eltérő súlyozás határozza meg. Ezek a rendszer régiójának főbb környezeti és
társadalmi kérdéseit követik, és az éghajlat és a helyi kultúra figyelembevételével kialakított
minősítési rendszereket eredményeznek. Egyes rendszerek az építési előírásoknak való
megfelelésért is adnak kreditpontokat. Ez megnehezíti a rendszerek közötti
teljesítményértékelést vagy összehasonlítást, mivel a rendszerek alapjai, hatálya és mutatói
eltérőek. Az épületek fenntarthatóságának problémája nemzetközi stratégiai kérdés, amely
közös nyelvet és közös eszközöket igényel a tanúsítási rendszerek értékeléséhez. A
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) meghatározta a fenntartható épületgazdálkodás
követelményeit.
●
●
●
●

ISO 21931:2010 Fenntarthatóság az építőiparban: Építési munkák környezeti
teljesítményének értékelési módszereinek keretrendszere. 1. rész: Épületek.
ISO 21930:2007 Fenntarthatóság az építőiparban: Építési termékek környezetvédelmi
nyilatkozata.
ISO 23045:2008 Épület környezetvédelmi tervezése: Útmutató az új épületek
energiahatékonyságának értékeléséhez.
ANSI/ASHRAE 189.1 (2012)-2011 szabvány a nagy teljesítményű zöld épületek
tervezéséhez.

A tanúsítási rendszerek különböző közös kulcsszavakat használnak:
● "kategória" kifejezés, amelyet "minőségi szakasznak" vagy "értékelési területnek" is
nevezhetünk;
● egy másik kifejezés a "kibocsátás", amelyet "hitelnek" vagy "kritériumnak" is
nevezhetünk.
A tanúsítási rendszereknek számos közös megközelítése és célja van:
● Az épületek energetikai és környezetvédelmi értékelése a telephelyi potenciál, az
épületszerkezetek és -anyagok, az energiahatékonyság, a víztakarékosság, a beltéri
levegő minősége, az üzemeltetés és karbantartás kritériumai alapján.
● Inspiráció olyan innovatív megoldások megtalálására, amelyek minimalizálják a
környezetre gyakorolt hatást.
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●
●

Olyan rendszer tervezése, amely segít csökkenteni a működési költségeket, javítja a
munka- és életkörülményeket.
Az alacsony környezeti hatású épületek piaci elismerése.

tanúsítási rendszerek jellemzően három fő összetevőből állnak:
● a struktúra - a környezetvédelmi teljesítménykritériumok logikusan felépített,
bejelentett halmaza.
● a pontozás - több lehetséges pont vagy kredit kiosztása minden egyes
teljesítménykérdésre, amelyeket egy adott teljesítményszint teljesítésével lehet
megszerezni.
● a kimenet - egy épület vagy létesítmény környezeti teljesítményének általános
pontszámát bemutató eszköz.

6.5.4

BREEAM

A BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) volt az
első olyan tanúsítási rendszer a világon, amely az épületek fenntarthatóságát értékelte,
minősítette és tanúsította. Jelenleg ez a világ vezető fenntarthatósági értékelési módszere a
mestertervezési projektek, az infrastruktúra és az épületek számára, amely elismeri és
tükrözi a jobb teljesítményű eszközök értékét az épített környezet teljes életciklusa során,
az új építéstől a használatban lévő és felújított épületekig. Ez volt az első ilyen jellegű
rendszer, és számos későbbi, világszerte kifejlesztett tanúsítási rendszer mintájaként
szolgált. Elsősorban a fenntarthatóság környezeti dimenziójára összpontosít, amelyet a
társadalmi dimenzió követ. A BREEAM a fenntartható értéket egy sor kategóriában méri, az
energiától az ökológiáig. E kategóriák mindegyike a legbefolyásosabb tényezőkkel
foglalkozik, beleértve az alacsony hatású tervezést és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését;
a tervezés tartósságát és ellenálló képességét; az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást;
valamint az ökológiai értéket és a biológiai sokféleség védelmét. A gazdasági szempontok
5%-ban képviseltetik magukat, ami nagyobb arány, mint a legtöbb elemzett tanúsítás
esetében.
Eredet: Egyesült Királyság (1990), az első tanúsítási rendszer, amelyet a Building Research
Establishment kezel.
A minősítés szintje: kiemelkedő (85% felett), kiváló (70-85%), nagyon jó (55-70%), jó (4555%), megfelelt (30-45%), elfogadható (30% alatt), és a tanúsítványon csillagok sorozata
tükrözi.
Kreditpontok odaítélése: Minden kategória többféle értékelési kérdésre van felosztva,
amelyek mindegyike saját céllal, célkitűzéssel és viszonyítási pontokkal rendelkezik. A
BREEAM-értékelő által meghatározott cél vagy referenciaérték elérése esetén a fejlesztés
vagy az eszköz pontokat, úgynevezett krediteket kap. A kategória pontszámát ezután az
elért pontok száma és a kategória súlyozása alapján számítják ki. A fejlesztés teljes körű
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értékelése után a végső teljesítményértékelést a súlyozott kategóriapontszámok összege
határozza meg.
Sémák:
●
●
●
●
●
●

BREEAM Communities egy nagyobb épületegyüttes általános tervezése esetén
BREEAM New Construction (Új építés) épületek új építésű, lakó- és nem
lakóépületekhez.
Home Quality Mark új építésű lakóépületek számára (csak az Egyesült Királyságban)
BREEAM New Construction Infrastruktúra új építésű infrastrukturális projektekhez
BREEAM In-Use a meglévő, használatban lévő nem háztartási épületek esetén
BREEAM Refurbishment and Fit Out (felújítás és felszerelés) a háztartási és nem
háztartási épületek felszerelése és felújítása esetén.

Kategóriák súlyozása: alapvető fontosságú minden épületenergetikai környezeti értékelési
módszerben, amely a környezeti kérdések relatív hatásának meghatározására és
rangsorolására szolgál. A BREEAM kifejezett súlyozási rendszert használ az általános
BREEAM-pontszám meghatározásához.
1. táblázat - A BREEAM UK környezetvédelmi szakaszainak súlyozása. Forrás: www.breeam.com

Az épület BREEAM-besorolásának kiszámítása:
A BREEAM-értékelőnek a megfelelő értékelési eszközök és számológépek segítségével kell
megállapítania a BREEAM-besorolást, és csak hitelesített értékeléssel lehet BREEAMbesorolást igényelni. A BREEAM-rendszerhez viszonyított teljesítményt bárki
meghatározhatja a BREEAM-értékelést megelőző becslő segítségével, amely a BREEAM
honlapján (www.breeam.com) érhető el.
A BREEAM minősítés meghatározásának folyamata és egy számítási példa, lásd a 2.
táblázatot.
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1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Először is meg kell határozni az értékelendő projekt hatókörét. A megfelelő BREEAM
értékelő eszköz vagy kalkulátor ezután a pontozást és a súlyozást úgy igazítja ki, hogy az
tükrözze az értékelt kategóriákat és az egyes krediteket.
A BREEAM kilenc kategóriájának mindegyikére vonatkozóan a BREEAM-értékelő
határozza meg az odaítélt kreditpontok számát az egyes értékelési szempontok
teljesülése esetén elérhető kreditpontok száma alapján.
Az elérhető kreditek százalékos arányát minden egyes szakaszra vonatkozóan
kiszámítják.
Az egyes szakaszokban elért pontszámok százalékos arányát megszorozzuk az egyes
szakaszok megfelelő súlyozásával, és így kapjuk meg a környezetvédelmi kategória
általános pontszámát.
A szakaszok pontszámait összeadva kapjuk meg az átfogó BREEAM-pontszámot.
Az összpontszámot összehasonlítják a BREEAM minősítési referenciaértékekkel, és
amennyiben minden minimumkövetelmény teljesül, a megfelelő BREEAM minősítést
kapják.
A végső BREEAM-pontszámhoz minden egyes elért innovációs kredit után további 1%
adható hozzá (legfeljebb 10%, a teljes BREEAM-pontszám felső határa 100%).

2. táblázat - Példa a BREEAM UK pontszám és a minősítés kiszámítására. Forrás: www.breeam.com

A helyi viszonyokhoz igazított súlyozás biztosítása érdekében a súlyozás felülvizsgálatára az
első olyan projekt esetében kerül sor, amelyet egy adott országban vagy régióban
értékelésre regisztrálnak. Ezeket a súlyokat ezután a BREEAM International New
Construction aktuális változatának érvényességi idejére az adott országban vagy régióban az
adott projektre és az azt követő összes többi projektre megfelelően állapítják meg. E súlyok
kialakítása a helyi viszonyokat ismerő "helyi szakértőktől" származó megbízható és
független információkon alapul. Ez lehet a tervezőcsapat tagja is, ha bizonyítani tudja, hogy
kellőképpen ismeri az adott régió vagy ország környezeti viszonyait.
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1. ábra - A BREEAM tanúsítvány példája. Forrás: www.breeam.com

6.5.5

LEED

A LEED-et (Leadership in Energy and Environmental Design) az Egyesült Államok Zöld
Épületek Tanácsa dolgozta ki, és az egyik legnagyobb létező tanúsítási rendszer. A BREEAM
által inspirált rendszer elsősorban az épületek fenntarthatóságának környezeti és
társadalmi szempontjaira összpontosít. A LEED egy keretrendszer a zöld épületek és a
környék tervezésének, építésének, üzemeltetésének és karbantartásának meghatározására,
megvalósítására és mérésére. Ez egy önkéntes, piacvezérelt, konszenzuson alapuló eszköz,
amely iránymutatásként és értékelési mechanizmusként szolgál a nagy teljesítményű zöld
épületek és városrészek tervezéséhez, építéséhez és üzemeltetéséhez. A LEED minősítési
rendszerek jelenleg a kereskedelmi, intézményi és lakóépület-típusokra, valamint a
városrészek fejlesztésére vonatkoznak. A LEED mai változata, a LEED v4.1 magasabbra
helyezi az építési szabványok mércéjét az energiahatékonyság, a víztakarékosság, a
helyszínválasztás, az anyagválasztás, a nappali világítás és a hulladékcsökkentés
tekintetében. A rendszer a víz- és energiahatékonyság, a CO2-kibocsátás csökkentése, az
egészséges és kényelmes beltéri klíma elősegítése, valamint a megújuló építőanyagok
előmozdítása a szakterülete. A LEED a földrajzilag legelterjedtebb tanúsítvány, annak
ellenére, hogy a kiadott tanúsítványok száma alacsonyabb, mint a BREEAM vagy a HQE. A
LEED nagyjából 2/3-ban a környezeti dimenzióra és 1/3-ban a társadalmi dimenzióra
összpontosít, a gazdasági dimenzióban pedig kis mértékben az életciklusköltség-számítás
szempontjára. A környezeti fenntarthatóság előtérbe helyezése annak köszönhető, hogy a
LEED három alapelve szinte kizárólag a környezeti dimenzióval foglalkozik. A legfontosabb
fenntartható szempontok az erőforrások és az egészség.
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Eredet: USA (1998), a U.S. Green Building Council-USGBC által kifejlesztett. A minősítési
rendszer még mindig fejlődik - jelenlegi verziója LEED v4.1.
A LEED-nek négy tanúsítási
(www.usgbc.org/leed):
●
●
●
●

szintje

van,

az

elért

ponthatároktól

függően

Tanúsított, 40-49 pont
Ezüst, 50-59 pont
Arany, 60-79 pont
Platina, 80 pont és több

A LEED tartalmaz egy minimális feltételrendszert, amelyet minden résztvevő projektnek
teljesítenie kell ahhoz, hogy biztosítsa a rendszerbe való belépést. Ezeket a feltételeket vagy
kritériumokat LEED előfeltételeknek nevezik.
Értékelési rendszerek:
● LEED Building Design and Construction (BD+C) - LEED épülettervezés és -építés (BD+C)
● LEED for Interior Design and Construction (ID+C) - LEED belsőépítészeti tervezés és
kivitelezés (ID+C)
● LEED for Building Operations and Maintenance (O+M) - LEED épületüzemeltetéshez és karbantartáshoz (O+M)
● LEED for Neighborhood Development (LEED ND) - LEED a környék fejlesztésére (LEED
ND)
● LEED for Homes – LEED az otthonokhoz
● LEED for Cities and Communities - LEED a városok és közösségek számára
A LEED Green Building Rating Systems előfeltételei és kreditjei a következő témákkal
foglalkoznak:
● Location and transportation (LT) - Helyszín és szállítás
● Sustainable Sites (SS) - Fenntartható helyszínek
● Water Efficiency (WE) - Vízhatékonyság
● Energy and Atmosphere (EA) - Energia és légkör
● Materials and Resources (MR) - Anyagok és erőforrások
● Indoor Environmental Quality (IEQ) - Beltéri környezetminőség
● Innovation in Design (ID) - Innováció a tervezésben
● Regional Priority (RP) - Regionális prioritás
Két alternatív tanúsítási eljárás is létezik a több épületet üzemeltető tulajdonosok számára,
akik LEED tanúsításra törekszenek:
● LEED mennyiségi tanúsítás
● LEED egyetemi tanúsítás
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A folyamat akkor kezdődik, amikor a tulajdonos kiválasztja a minősítési rendszert és
regisztrálja a projektet. A projektcsapat ezt követően teljesíti az összes előfeltétel és a
csapat által választott kreditpont követelményeit. A tanúsításhoz szükséges dokumentáció
benyújtása után a projekt előzetes és végső felülvizsgálatokon megy keresztül. Az előzetes
felülvizsgálat technikai tanácsot ad azokkal a kreditekkel kapcsolatban, amelyek eléréséhez
további munkára van szükség, a végső felülvizsgálat pedig tartalmazza a projekt végső
pontszámát és tanúsítási szintjét.

2. ábra - ALEED tanúsítvány példája. Forrás: www.usgbc.org/leed

6.5.6

DGNB

A DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) a Német Fenntarthatósági Tanács
által létrehozott német tanúsítási rendszer, amelyet elsősorban Németországban és a
szomszédos országokban használnak. Kritériumban és folyamatban nemzetenként változó
pl. a nemzeti építési szabályzatok, az energiateljesítményre és a vízfogyasztásra való
hivatkozással. Ez az elemzés a dán változattal foglalkozik. A tanúsításnak kivételesen nagy a
jelenléte Dániában, ahol a Green Building Council Denmark szabványos tanúsítási
rendszerként alkalmazza. A tanúsítás nem csak a fenntarthatóságra, hanem a jó műszaki és
folyamatminőségre is összpontosít, és rugalmassága lehetővé teszi a különböző
épülettípusok egyszerű alkalmazását. Ez az a tanúsítási rendszer, amely a legközelebb áll
ahhoz, hogy minden fenntartható dimenzióra egyenlő mértékben összpontosítson. A
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társadalmi dimenzión belül a DGNB nagy hangsúlyt fektet az egészségügyi szempontra,
amely több mint 1/5 részt jelent. Az értékállóság, az erőforrások és az életciklusköltségek
szintén a DGNB fő szempontjai közé tartoznak.
Három fő paradigmán alapul:
●
●
●

Életciklus-értékelés,
holisztikusság,
teljesítményorientáltság.

3. ábra - A tanúsítás szintjei. Forrás: www.dgnb.de/en/

2017-ig a tanúsítási szintek arany, ezüst és bronz voltak. A többi rendszerrel való megfelelés
érdekében azonban a DGNB szintjei platina, arany és ezüst szintekre frissültek, valamint egy
új, alacsonyabb szintű bronz minősítésre, amely csak a meglévő épületekre vonatkozik. A
követelmények és a szabványok ugyanazok. Ha valaki 2017 előtt rendelkezett DGNB arany
minősítéssel, akkor ez automatikusan platinára "frissül". A platina minősítés eléréséhez a
projektnek az összes elérhető pont legalább 80%-át kell megszereznie. Az arany esetében
legalább 65%, az ezüst esetében pedig 50% szükséges. A bronz minősítéshez (csak meglévő
épületek esetében) a pontok legalább 35%-át kell elérni. Az ezüst, arany vagy platina
minősítés mellett további DGNB gyémánt minősítést is lehet szerezni, ha a projekt magas
építészeti minőséget ér el. A minősítés megszerzéséhez a zsűrinek rendkívüli építészeti
szépséget és/vagy minőséget kell találnia a részletekben és az anyagválasztásban.
A tanúsítási kritériumokat a különböző felhasználási típusokra külön-külön határozzák meg,
és mind az új építkezések, mind a meglévő épületek, mind a felújítások esetében
alkalmazandók. A használatban lévő épületekre külön tanúsítás is vonatkozik. Ez egy olyan
átalakítási és irányítási eszköz, amely a fenntartható, jövőálló és az éghajlatvédelmi
intézkedésekre irányuló ingatlanstratégia kialakítását szolgálja. Minden épület a tervezéstől
a bontásig különböző fázisokon megy keresztül, amelyek különböző követelményekhez és
feltételekhez kapcsolódnak. Ezeket a DGNB tanúsítási rendszerrel lehet kiegészíteni a
holisztikus fenntartható építési módszer szempontjából. Ezeket a DGNB tanúsítási
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rendszerrel lehet kiegészíteni a holisztikus fenntartható építési módszer szempontjából. Az
alábbi ábra pontosan mutatja, hogy melyek ezek a fázisok.

4. ábra - A különböző felhasználási típusok tanúsítása. Forrás: www.dgnb.de/en/

DGNB "Klíma Pozitív" díj - a DGNB egyéves időtartamra ítéli oda azon épületeknek,
amelyek megfelelnek a műszaki követelményeknek, és a használatban lévő épületek
tanúsításának részeként benyújtják a vonatkozó bizonyítékokat.
A DGNB Flex a következő célokat tűzte ki:
DGNB Flex - lehetővé teszi egy projektspecifikus DGNB tanúsítási keretrendszer
kidolgozását a projektek optimalizálása és értékelése érdekében, ahol jelenleg nem
alkalmazható teljes körűen specifikált rendszer. A DGNB Flex eljáráshoz kapcsolódó
időigénynek és költségeknek célorientáltnak és megfelelőnek kell lenniük. A DGNB
auditorok pragmatikus és megbízható keretet kapnak, hogy a korai tervezési fázisokban
tanácsot adhassanak ügyfeleiknek.
● Közvetlen hatás: A betontermék minőségi és mennyiségi jellemzői/ tulajdonságai az
építési kontextusban. ENV1.1 Épület életciklus-értékelése, ENV1.2 Helyi környezeti
hatások, ENV1.3 Fenntartható erőforrás-kitermelés, ENV2.2 Ivóvízigény és
szennyvízmennyiség,
ECO1.1
Életciklusköltség,
ECO2.1
Rugalmasság
és
alkalmazkodóképesség, SOC1.1 Hőkomfort, SOC1. 2 A beltéri levegő minősége, SOC1.3
Akusztikai komfort, SOC1.4 Vizuális komfort, TEC 1.2 Hangszigetelés, TEC1.3 Az
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épületburkolat minősége, TEC1.5 Az épületelemek könnyű tisztíthatósága, TEC1.6 A
hasznosítás és újrahasznosítás könnyűsége, TEC1.7 A küldetések ellenőrzése.
●

Közvetett hatás: Tervezésen alapuló szolgáltatások az építési termékekkel
kapcsolatban (az építési termékekkel szemben támasztott környezetvédelmi
követelmények meghatározása a pályázati szakaszban) vagy olyan megoldási
módszerek, amelyek akár a tervezéssel, akár a konkrét termékválasztással is
megvalósíthatók (például az ivóvízfogyasztás csökkentése a szürkevíz hasznosításával
vagy víztakarékos berendezési tárgyakkal). ENV2.4 Biodiverzitás a helyszínen, SOC1.5
Felhasználói ellenőrzés, SOC1.6 A belső és külső terek minősége, SOC1.7 Biztonság és
védelem, SOC2.1 Tervezés mindenki számára, TEC1.1 Tűzvédelem, TEC1.4
Épülettechnológia használata és integrálása, PRO1.4 Fenntarthatósági szempontok a
pályázati szakaszban, PRO1.5 Fenntartható gazdálkodás dokumentációja, PRO2.1
Építési helyszín/építési folyamat.

5. ábra - Az értékelési diagram színes amplitúdókkal. Forrás: www.dgnb.de/en/

6.5.7

CASBEE

Az épített környezet hatékonyságának átfogó értékelési rendszere (CASBEE) az épületek és
az épített környezet környezeti teljesítményének értékelésére és minősítésére szolgáló
módszer. A CASBEE-t egy 2001-ben a tudományos élet, az ipar, valamint a nemzeti és helyi
önkormányzatok együttműködésével létrehozott kutatóbizottság dolgozta ki, amely a
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Földügyi, Infrastrukturális, Közlekedési és Idegenforgalmi Minisztérium (MLIT) égisze alatt
létrehozta a Japán Fenntartható Épületek Konzorciumát (JSBC). A CASBEE-t úgy tervezték,
hogy az emberek életminőségét javítsa, valamint csökkentse az épített környezethez
kapcsolódó erőforrás-felhasználást és környezeti terhelést az életciklus során, az egyes
otthonoktól a teljes városokig. Ennek következtében a különböző CASBEE-rendszereket ma
már Japán-szerte alkalmazzák, és a nemzeti és helyi kormányok támogatják őket. Ez egy
épület minőségének átfogó értékelése, amely olyan jellemzőket értékel, mint a belső
kényelem és a tájkép esztétikája, figyelembe véve a környezetvédelmi gyakorlatokat,
amelyek magukban foglalják az energiatakarékos vagy kisebb környezeti terhelést
eredményező anyagok és berendezések használatát. A japán földrajzi adottságokra
összpontosít, miközben a földrengésállóságot is beépíti a rendszerbe.
A CASBEE-értékelést öt fokozatba sorolják:
● Superior (S)
● Nagyon jó (A)
● Jó (B+)
● Kissé gyenge (B-)
● Gyenge (C)
A CASBEE különböző léptékekre szabott értékelési eszközökből áll: építőipar (lakások és
épületek), városfejlesztés és városüzemeltetés. Ezek az eszközök együttesen a "CASBEEcsalád" néven ismertek. A CASBEE egy sor alapvető értékelési eszközből áll:
● Ház skála
o CASBEE családi házak esetén
▪ CASBEE új építésű házakra (CASBEE-DH/NC)
▪ CASBEE a meglévő épületekre (CASBEE-DH/EB)
o CASBEE lakóegységre
o CASBEE Lakás-egészségügyi ellenőrző lista
● Épület skála
o CASBEE épülettervezés esetén
▪ CASBEE új építkezésekre (CASBEE-BH/NC)
▪ CASBEE meglévő épületekre (CASBEE-BH/EB)
▪ CASBEE felújításra (CASBEE-RN)
▪ CASBEE ideiglenes építkezésekre (CASBEE-TC)
▪ CASBEE a hősziget enyhítésére (CASBEE-HI)
▪ CASBEE az iskolák számára
▪ Helyileg testreszabott kiadás önkormányzatok számára
o CASBEE a belső terek számára
o CASBEE a piac promóciójáért (CASBEE-MP)
● Direkt skála
o CASBEE a városfejlesztésért (CASBEE-UD)
o CASBEE közösségi egészségügyi ellenőrző lista
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●

Városi skála
o CASBEE a városok számára
o CASBEE a városokra - kísérleti változat világméretű használatra

A CASBEE fő jellemzői a következők:
● Az értékelendő területi határok egyértelmű meghatározása.
A virtuális határt az érintett épületet körülvevő területként vezetik be, és azt telekhatárként
kezelik. A virtuális térhatár belső és külső határai külön-külön értékelendőek. A lényeg itt az,
hogy az épületet körülvevő területet kifejezetten bevonják a helyszíni értékelésbe.
● Az értékelendő környezetek egyértelmű meghatározása.
Az épületek környezeti értékelésében ebben a globális környezeti korszakban egy pár
különböző szempont - amelyet egy inkompatibilis vektor képvisel, vagyis a Q (környezeti
minőség) javítása és L (környezeti terhelés) csökkentése - mérlegelendő. Minden
értékelendő elemet először a Q vagy az L csoporthoz rendelünk, majd a részletesebb
kategorizálás érdekében a megfelelő alcsoporthoz rendeljük.

6. ábra - A CASBEE-értékelés területi határainak meghatározása és a
az épített környezet hatékonyságának (BEE) meghatározása. Forrás: https://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/

● Pontszámítási módszer
A módszer eredetisége abból ered, hogy a fent említett Q és L értékek felhasználásával egy
Q/L által meghatározott skalármutatót kapunk (a továbbiakban: épített környezet
hatékonysága; BEE).
● LCCO2 kibocsátásértékelés (lakás- és épületléptékben)
A CO2-kibocsátást az épület teljes életciklusa során értékeli, az építéstől és üzemeltetéstől a
bontásig és az ártalmatlanításig. Egy módszer automatikusan biztosítja az LCCO2
egyszerűsített becslését a CASBEE táblázatkezelőben már megadott adatok alapján.
● A meghatározott értékelési területek skálájának rétegzett struktúrája
A CASBEE fokozatosan bővült, hogy az értékelést egy kerület (vagy helyi terület vagy
szomszédság) léptékében végezze el. A CASBEE for Cities az egyetlen olyan eszköz, amely
lehetővé teszi a városi szintű értékelést.
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● Az értékeléshez szükséges időskála beépítése
A CASBEE for Cities programban a városi környezetet a múlt, a jelen és a jövő
összefüggésében lehet értékelni. A városi környezetpolitika eredményei jobban
bemutathatók, ha összehasonlítjuk, milyen volt a város a múltban, milyen a jelenben, és
milyen lenne a jövőben.

7. ábra - A CASBEE értékelési eredménye az épületek esetében (új építés). Forrás:
https://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/
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6.5.8

HQE

A Haute Qualité Environnementale (Magas környezeti minőség) tanúsítási rendszer, más
néven HQE, a legelterjedtebb tanúsítási rendszer Franciaországban. A rendszert 1995-ben
fejlesztették ki a CSTB (Épületek Tudományos és Műszaki Központja) és a Qualitel által
végzett kutatások alapján, és a szakemberek visszajelzéseinek köszönhetően folyamatosan
frissítik. A HQE egy olyan tanúsítvány, amely elsősorban a fenntarthatóság társadalmi
dimenziójára összpontosít. A tanúsítás 14 célja közül az egyetlen fenntartható szempont,
amellyel foglalkoznak, az egészségügy, amely a teljes tanúsítási rendszer több mint felét
teszi ki. A HQE kevéssé összpontosít a fenntarthatóság gazdasági dimenziójára. A HQE négy
alapelvből és 14 célból áll, amelyek kritériumrendszer felépítésére szolgálnak. A célok
között egyenlő súlyozással szerepel az emberek jóléte és a bolygó védelme.
Franciaországban a HQE 3 különböző tanúsító szervezeten keresztül működik:
● CertiVéA a helyi tervezésért és az épülő, felújítandó vagy használt nem lakóépületekért
felelős tanúsító szerv.
● Cerqual a felelős a felújított vagy használt lakóépületekért.
● Cequami a családi házakra vonatkozik.
Az egyes HQE-rendszerek az adott ország sajátos körülményeihez igazodnak világszerte. A
nemzetközi tanúsítási rendszert a Cerway irányítja.
A HQE tanúsítás a lakó-, kereskedelmi, igazgatási és szolgáltató épületekre vonatkozik,
függetlenül attól, hogy építés, felújítás vagy üzemeltetés alatt állnak-e, valamint a
várostervezési és -fejlesztési projektekre.
Az öt HQE tanúsítási szint:
● Kivételes (5 stars)
● Kiváló (4 stars)
● Nagyon jó (3 stars)
● Jó (2 stars)
● Megfelelt (1 star)
Ezeket legfeljebb négy csillaggal határozzák meg, amelyek a négy alapelv - energia,
környezetvédelem, egészség és kényelem - teljesítésének szintjét jelzik.

8.

ábra - A HQE tanúsítási rendszer célkitűzései. Forrás: www.behqe.com
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A korábban bemutatott 14 környezetvédelmi cél esetében három lehetséges
teljesítményszint létezik:
● Előfeltételes
● Teljesítő
● Kiválóan teljesítő
Az előfeltételes szintet akkor kapjuk meg, ha a célértékre vonatkozó összes
minimumkövetelmény teljesül, míg a teljesítő és a kiválóan teljesítő szintek a célértékre
adott pontok százalékos aránya alapján érhetők el, ami jelentős rugalmasságot tesz
lehetővé a szempontok megválasztásában. A különböző célok szintjeinek összesítése
alapján számítják ki a négy környezetvédelmi témakörre vonatkozó csillagok számát. Az így
kapott csillagok száma alapján a skála szerint egy általános HQE-szintet adnak meg.

9. ábra - Példa az értékelési célértékre. Forrás: www.behqe.com

A rendszer helyszíni auditokat alkalmaz, amelyeken az építész, a kivitelező és a csapat többi
tagja (gépészmérnök, villamosmérnök, akusztikus) vesz részt. A HQE audit elvégzése a HQE
értékelési táblázat elemzésén alapul, amelyet a HQE tanúsító Référent készíthet el. A
felülvizsgálati folyamat során a HQE auditor (a Cerway által megbízott harmadik fél) elemzi
a bemutatott alátámasztó dokumentáció minőségét és további technikai információkat
kérhet a jelenlévő csapattól.
A HQE rendszer elismeri az európai és nemzetközi szabványokat (különösen az ISO és az
ASHRAE szabványokat). Általánosságban elmondható, hogy a HQE rendszer által használt
nyelvezet nagy hangsúlyt fektet a helyi szabályozásokra, ami megkönnyíti az alkalmazását.
Szükség esetén egy adott helyi jellemző elismerését az egyenértékűség elvével lehet
jóváhagyni, amelyet a Cerway egy nyíltan hozzáférhető adatbázisban oszt meg, és amelyet a
tanúsító szervezetnek kell benyújtani.

6.5.9

GREEN STAR
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A Green Star az ausztrál Green Building Council of Australia által létrehozott épített
környezet fenntarthatósági minősítési rendszer. A rendszert 2003-ban indították útjára,
hogy piaci alapú megoldásokon keresztül fejlessze a fenntartható ingatlanipart
Ausztráliában, és ösztönözze a zöld építési gyakorlatok bevezetését. A minősítési eszközök
lehetővé teszik valamennyi épülettípus tanúsítását, beleértve a kerületi szintű fejlesztéseket
is, és figyelembe veszik a tervezést, a szállítást és a folyamatos teljesítményt. A rendszert
jelenleg Ausztráliában, Új-Zélandon és Dél-Afrikában használják, és a tervek szerint egész
Afrikára kiterjesztik. A Green Star minősítési rendszer a projektek fenntarthatóságát az
életciklus minden szakaszában értékeli. A minősítéseket a közösségek tervezési fázisában,
az épületek tervezési, építési és felszerelési fázisában, valamint az épületek folyamatos
üzemeltetése során lehet elérni.
Green Star minősítő eszközök:
●

●
●

●

Green Star épületek és Green Star - tervezés és kivitelezés
Iskolák, irodák, egyetemek, ipari létesítmények, középületek, kiskereskedelmi
központok és kórházak fenntartható tervezésének és építésének irányítása.
Green Star – Közösségek
A projektek fenntarthatóságának javítása a körzet vagy a közösség szintjén.
Green Star – Belső terek
A belsőépítészeti berendezések átalakítása az irodáktól és a szállodáktól kezdve a
bankfiókokig és üzletekig mindenhol.
Green Star – Teljesítmény
A meglévő épületek nagyobb működési hatékonyságának támogatása.

10. ábra - Green Star minősítési rendszer. Forrás: www.new.gbca.org.au/rate/green-star

A Green Star a projekt fenntarthatósági jellemzőit hatáskategóriákon keresztül értékeli.
Minden kategória egy bizonyos fenntarthatósági hatáshoz kapcsolódó számos kérdést
csoportosít; ezeket "krediteknek" nevezik. A krediteket egymáshoz viszonyítva súlyozzák, az
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elérhető pontok számának változtatásával. Minden egyes kredit egyértelmű eredményt
határoz meg, amelyet a projektnek teljesítenie kell.
A Green Star minősítés egy 5 lépésből álló folyamat. Először a projekteket egy online
folyamat keretében regisztrálják, amikor a projektre vonatkozó általános információkat
rögzítik. Ezután a projekt fenntartható tulajdonságait, amelyeket az egyes Green Star
kreditek alapján mérnek, szabványos tervezési és kivitelezési dokumentumok, valamint
Green Star-specifikus űrlapok és sablonok segítségével kell dokumentálni. A folyamat során
a kérelmező szükség esetén technikai támogatást kaphat a Zöld Építés Tanácsától. A
dokumentumokat ezután a honlapon keresztül kell benyújtani, hogy a Tanács értékelje
azokat. Ha nem merülnek fel problémák, a tanúsított minősítés megadásra kerül. A projekt
ezt követően tanúsítványt kap, és jogot kap a Green Star védjegy használatára. Az építési
projektek dönthetnek úgy, hogy a tervezéssel kapcsolatos krediteket az építkezés
befejezése előtt értékelik, amit gyakran meg is tesznek, hogy felmérjék a kívánt minősítés
felé tett előrehaladást.
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11. ábra - A Green Star értékelési eredményének példája. forrás: www.new.gbca.org.au/rate/green-star

6.5.10 AKTÍV HÁZ
Az Active House elsősorban a fenntarthatóság környezeti dimenziójára összpontosít, majd a
társadalmi dimenzióra is figyelmet fordít. Az Active House három alapelvét kényelem,
energia és környezetvédelem néven határozza meg, ami azt eredményezi, hogy a gazdasági
szempontok nagyon kevéssé jelennek meg. A tanúsítás fő szempontjai az erőforrások és az
egészség, amelyek együttesen a teljes tanúsítás több mint 4/5-ét teszik ki.
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Eredet: Dánia (2017), amelyet az igazgatótanács tagjai és egy 47 partnerből álló csoport
irányít.
Az Active House alapelvei:
KOMFORT
● olyan épület, amely olyan beltéri klímát biztosít, amely elősegíti az egészséget, a
kényelmet és a jó közérzetet.
● olyan épület, amely jó beltéri levegőminőséget, megfelelő hőklímát, megfelelő világítási
szintet és akusztikai komfortot biztosít.
● olyan épület, amely a lakók számára könnyen szabályozható beltéri klímát biztosít,
ugyanakkor felelős környezeti magatartásra ösztönöz.
ENERGIA
● energiatakarékos és könnyen kezelhető épületek
● olyan épület, amely az energiahatékonyság tekintetében jelentősen meghaladja a
jogszabályban előírt minimumot
● olyan épület, amely az átfogó tervezésbe integráltan többféle energiaforrást hasznosít.
KÖRNYEZET
● olyan épület, amely a lehető legkisebb hatást gyakorolja a környezeti és kulturális
erőforrásokra
● olyan épület, amely elkerüli az ökológiai károkat
● olyan épület, amely az újrahasznosításra és újrafelhasználásra összpontosító
anyagokból épül.
Az Active House egy megfelelt/nem felelt meg minősítés, az Active House Radar általi
minősítés lehetőségével. A Radar a három fő Active House alapelv mindegyikének
ambíciószintjét mutatja, és négy kritériumot tartalmaz a kényelem, hármat az energia és
kettőt a környezetvédelem terén. Az egyes elvek integrálása leírja, hogy az épület mennyire
lett "aktív". Ahhoz, hogy egy épület aktív háznak minősüljön, az ambíció szintje négy szinten
számszerűsíthető, ahol az 1 a legmagasabb, a 4 pedig a legalacsonyabb szint.
Mivel az épületek között nagyon sok különbség van, nem reális, hogy mindegyiket
ugyanazon kritériumok alapján, ugyanazon a szinten hasonlítsuk össze. Egyes épületek nagy
hangsúlyt fektetnek az energiahatékonyságra, mások inkább a beltéri klímára vagy a kisebb
ökológiai lábnyomra. Ez a Radar-diagramban kifejezett kilenc kritérium pontszámai között
eltéréseket eredményezhet. Minden épület lehet Aktív Ház, ha összességében jó
teljesítményt nyújt. A kritériumok hangsúlyozása eltérő lehet, de amíg a kilenc kritérium
átlagpontszáma 2,5 vagy annál kevesebb új építés esetén (a meglévő épületek felújítása
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esetén legalább 3,5 átlagpontszámot kell elérnie), az épület aktív háznak nevezheti magát.

12. ábra - Az aktív házradar. forrás: www.activehouse.info
3. táblázat - Példa az átlagos napfénytényező kiszámítására egy ház különböző helyiségeinek alapértelmezett
száma alapján. Forrás: www.activehouse.info

Ebben a példában a nappalit 9-szer intenzívebben használják, mint a hálószobát nappali
órákban. Ez a súlyozott pontszámban (pontszám x használat intenzitása) fejeződik ki, amely
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ebben a példában 18, míg a hálószoba súlyozott pontszáma 1. Az így kapott nappali fény
pontszám (44,5 / 19) = 2,3.

6.5.11 ÖSSZEGZÉS

Miért érdemes egy projektet tanúsítani?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ha nem megy keresztül a tanúsítási folyamaton, honnan tudja, hogy mit tett valójában?
A tanúsítás a teljesítmény elismert, harmadik fél általi igazolását biztosítja.
A fenntarthatósági tanúsítvány gazdasági előnyt biztosít a piaci versenyben.
Csökkenti az üzemeltetési költségeket és növeli az épület árát.
A piacon ösztönzi a környezetbarát, a környezetre kevés negatív hatást gyakorló
épületek iránti keresletet.
Biztosítja, hogy az épület a fenntarthatóság és a környezetbarát bizonyított és
ellenőrzött elveit alkalmazza.
Inspirál, amikor olyan innovatív megoldásokat keres, amelyek minimalizálják az épület
környezetre gyakorolt hatását és az üzemeltetési költségeket.
Ez a szabvány nagymértékben meghaladja a rendeletek minimumkövetelményeit.
Javítja az épületek munka- és lakókörnyezetét, és támogatja az egészséges és
kényelmes munkakörnyezet kialakítását a munkavállalók számára.
Lehetőséget ad a vállalatoknak a környezetvédelemmel kapcsolatos vállalati és
szervezeti célok kidolgozására, és javítja a vállalat piaci jelenlétét.

E fejezet fő célja az volt, hogy a lehető legszélesebb körben összegyűjtse a rendelkezésre
álló információkat a fent említett tanúsítási rendszerek műszaki kézikönyveiből, hivatalos
honlapjairól, tudományos áttekintéseiből/dolgozataiból. Az elmúlt 20-30 évben átfogó
módszertanokat és rendszereket dolgoztak ki az épületek által okozott környezeti hatások
széles körének értékelésére. A minősítési rendszerek fő célja az épületek
fenntarthatóságának mérése és az épületek környezeti hatásainak következetes és
összehasonlítható módon történő értékelése az előre meghatározott szabványok,
irányelvek, előírások vagy kritériumok tekintetében. Mindegyik tanúsítási rendszer saját
jellemzéssel és a tanúsítás elveivel jelenik meg. A tanúsítási folyamat alapvető megértése
erősen megköveteli, hogy az egyes eljárásokat közös nyelv és struktúra segítségével
vizsgáljuk meg. Az épületek fenntarthatósági tanúsítványai olyan, több attribútumot
tartalmazó építési tanúsítványok, amelyek az egyes termékeken túlmutató, további
tényezőket (környezet, víz- és energiafelhasználás, toxicitás stb.) is figyelembe vesznek.
Az építési tanúsítás jövője - Az IT-ágazat a zöld épületek tanúsítását a Big Data korába
helyezi.
Adj egy kis adatot, és én is mondok neked valamit. Adj sok
adatot, és megmentem a világot."
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Darrell Smith, Director of Facilities and Energy
Microsoft
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A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban megjelentek nem
szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.
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